آگهي فراخوان ثبت نام داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسان اتحاديه ﺻﻨﻒ كبابي و برياني شهرستان اﺻفهان
) شماره  ٩٩/٤٥٦ :تاريخ ( ٩٩/٦/٢٣ :

به استناد ماده )  ( ٦آئين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي )موضوع تبصره  ٣ماده ٢٢
قانون نظام صنفي (  ،بدينوسيله به اطﻼع اعضاي اتحاديه ﺻﻨﻒ كبابي و برياني شهرستان اﺻفهان مي رساند  ،داوطلبان عضويت در هيأت
مديره وبازرسان اتحاديه،مي توانندحداكثر ظرف مدت  ١٥روز ازروز ﭘﻨﺠﺸﻨبه مورخ  ٩٩/٧/٣تا روز ﭘﻨﺠﺸﻨبه مورخ  ٩٩/٧/١٧پس از ثبت نام
در سامانه ايرانيان اصناف به نشاني  ) www.iranianasnaf.ir :سامانه ساران ( و دريافت كد رهگيري ؛ جﻬت تأييد ثبت نام از ساعت
 ٨الي  ١٣با همراه داشتن اصل مدارك به ساختمان شﻬيد خرازي سازمان صنعت  ،معدن و تجارت به نشاني  :ميدان آزادي – بلوار
دانشگاه – مقابل در شمالي دانشگاه – ابتداي كوچه برزويه مراجعه نمايند .
تذكر مهّم  :عدم مراجعه تا ﭘايان فراخوان جهت تأييد ثبت نام  ،بمﻨزله انصراف از ثبت نام بوده وثبت نام اوليه داوطلب رد مي گردد .
مدارك ﻻزم جهت ثبت نام :

پروانه كسب  ،شناسنامه ،كارت ملي  ،مدرك تحصيلي  ،يك قطعه عكس رنگي
شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسان

 -١تابعيت جمهوري اسﻼمي ايران

 -٧داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره

 -٢اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسﻼمي ايران

 -٨حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

 -٣نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر

 -٩داشتن پروانه كسب معتبر دائم

 -٤عدم ممنوعيت تصرف در اموال

) پروانه كسب معتبر ،مجوزي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده ،

مانند  :حجر  ،ورشكستگي و افﻼس

صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا

 -٥عدم اعتياد به مواد مخدر

اجاره نداده باشد  ،واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد ( .

 -٦عدم اشتهار به فساد

 -١٠وثاقت و امانت

تذكرات مهم مربوط به قانون نظام ﺻﻨفي و آئين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه هاي ﺻﻨفي :

*داوطلب شدن كاركنان اتحاديه ها  ،اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي مﻮﺿﻮع ماده )  ( ٥قانﻮن مديريت خدمات كشﻮري
درانتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي منﻮط به استعفاي آنان ازشغل قبلي خﻮد پيش ازثبت نام درانتخابات مي باشد ) .تبﺼر ٦ماده  ٢٢قانﻮن (
* عضﻮيت افراد در هيأت مديره  ،بيش از دو دوره متﻮالي و يا چهار دوره متناوب ممنﻮع مي باشد  ) .تبﺼره  ١ماده  ٢٢قانﻮن (
*تعداد اعضاي هيأت مديره  ،پنج نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضﻮ و هفت نفر اصلي و سه
نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضﻮ خﻮاهد بﻮد  ) .ماده  ٢٢قانﻮن (
*دراتحاديه ها افراد منتخب به ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراي مأخﻮذه شامل يك نفر رئيس  ،دو نفر نائب رئيس ) اول و دوم (  ،يك نفر دبير
و يك نفر خزانه دار تعيين مي شﻮد  .همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه  ،انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس )اصلي و
علي البدل (برگزار مي شﻮد ) .ماده  ٢٣قانﻮن (
*در صﻮرت درخﻮاست كليه منتخبان  ،سمت آن ها ازطريق برگزاري انتخابات داخلي درحضﻮر رئيس يا نماينده كميسيﻮن نظارت تعيين مي شﻮد .
) تبﺼره  ٣ماده  ٢٣قانﻮن (

*چنانچه تعدادداوطلبان عضﻮيت درهيأت مديره براي اتحاديه هاي داراي كمترازهزارعضﻮ،كمترازده نفرودراتحاديه هاي داراي بيش از
هزارعضﻮكمتر از پانزده نفر وتعدادداوطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد،مهلت ثبت نام حداكثر براي دو نﻮبت متﻮالي به مدت ده روز تمديد
مي گرددوچنانچه پس از آن،تعدادداوطلبان ثبت نام شده كمترازنﺼاب يادشده شﻮند،نسبت به ادغام اتحاديه اقدام خﻮاهدشد ).ماده  ٧آئين نامه اجرايي (
*افراد زير نمي تﻮانند در اولين انتخابات بعدي اتحاديه داوطلب شﻮند :
 -١اعضاي معزول هيأت مديره
 – ٢اعضاي هيأت مديره يا داوطلباني كه استعفا و انﺼراف آنان به تشخيص كميسيﻮن مﻮجب اخﻼل در برگزاري انتخابات شده است .
) تبﺼره  ٤ماده  ٦آئين نامه اجرايي (

*پذيرش انﺼراف داوطلبان ثبت نام شده بعد از ارسال فهرست اسامي داوطلبان به كميته بررسي و تطبيق شرايط  ،امكان پذير نمي باشد .
)تبﺼره  ٢ماده  ٧آئين نامه اجرايي(
سازمان ﺻﻨعت  ،معدن و تﺠارت استان اﺻفهان
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه هاي ﺻﻨفي شهرستان اﺻفهان

